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L.dz.          1451/12/19/Sz/TB 
Szczecin, 02.12.2019 r. 

Informacja nr 2 
 

Dot. postępowania  NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW POWIATU PYRZYCKIEGO 

Znak sprawy  1/11/2019/NP/Pyrzyce 
 
 

Część 4 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
 
1. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu 

technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz w jak często dokonuje 
tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż jest to zadanie własne gmin. 
 
2. Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przed podmiot w ciągu najbliższych  

3 lat. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż Powiat Pyrzycki planuje przeprowadzić następujące inwestycje: 
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach – Etap I odcinek od ul. Warszawskiej 
(droga wojewódzka 122) do ul. Polnej (droga gminna 620010Z)” 
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach. Etap II: od  ulicy Polnej (droga gminna 
nr 630010Z) do skrzyżowania z ulicą Staromiejska-Poznańska-Ciepłownicza” 
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach” 
Planujemy również dokończenie inwestycji  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1559Z Żabów – Mechowo na 
odcinku przebiegającym przez miejscowość Ryszewko” jednak czekamy na możliwość pozyskania środków z 
zewnątrz. 
 
 
3. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na 

ich remonty w okresie najbliższych 3 lat. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż stan techniczny dróg jest zadawalający. Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest w stanie 
udzielić odpowiedzi na temat planowanego budżetu na remont dróg na najbliższe 3 lata. W miarę możliwości 
remonty są realizowany wg kolejności potrzeb. 
 
 

 

Część 5 – Pytania od kolejnego Wykonawcy 
 

 
1) W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie 

informacji o: 
a) obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących: 

- częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na 
bezpieczeństwo użytkowania dróg 

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia  

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenia dziur i stawiania znaków) 
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- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w 
takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń 

b) Czy Powiat sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż  
a. - objazdy odbywają się raz w tygodniu 
- czas reakcji jest zależny od rodzaju zagrożeń 
- pracownicy gospodarczy wysyłani są w teren w celu likwidacji zagrożeń 
- większość zagrożeń usuwanych jest przez pracowników gospodarczych Wydziału Dróg i Komunikacji 
b. Powiat przeprowadza raz do roku przeglądy okresowe dróg i co 5 lat szczegółowe 

 
Część II zamówienia 
 

Pytania od kolejnego Wykonawcy 
 
Pytanie nr 1: 
Pkt 3.2 (część 2 ubezpieczenia komunikacyjne) – proszę o wprowadzenie zapisu: „Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za 
uszkodzenia eksploatacyjne” oraz „Zwrot kosztów zabezpieczenia pojazdu – Zakład Ubezpieczeń ponosi uzasadnione koszty 
zabezpieczenia pojazdu w okresie max 14 dni nie dłużej jednak niż 3 dni po dokonaniu oględzin”. Proszę również o 
wykreślenie „...do wysokości dodatkowego limitu ponad sumę ubezpieczenia (10% sumy ubezpieczenia pojazdu)”. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż oczekiwana ochrona w zakresie autocasco nie obejmuje uszkodzeń 
eksploatacyjnych. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje pozostałych propozycji 
 
Pytanie nr 2: 
Pkt 3.9 ppkt C (część 2 ubezpieczenia komunikacyjne) – proszę o wprowadzenie zapisu: „nie dotyczy pojazdów starszych niż 
3 lata”. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie ww. pkt. 3.9 

 

Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

 

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Z poważaniem, 

 


